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1. INTRODUÇÃO  

1.1 O EVENTO 

A Copa Brasil de BMX será realizada nos dias 11 e 12 de março de 2023, na Pista de BMX 

Tertuliano Torres localizada na cidade de Salvador-Bahia-Brasil e engloba todas as categorias 

oficiais e algumas categorias promocionais. Estaremos recebendo com enorme satisfação as 

delegações de todos os Estados Brasileiros para uma grande festa do BMX Racing Nacional na 

região nordeste do Brasil. 

 

 

A cidade de Salvador foi sede do campeonato mundial de BMX em 1992 realizado no estádio 

de Pituaçú. A Bahia tem se destacado no cenário nacional da modalidade com a realização de 

grandes eventos nacionais oficiais e com a participação e representatividade dos atletas nas, 

mas importantes competições da UCI União ciclística internacional. Além disso, o fomento ao 

esporte através do Projeto Pedal BMX que oferece aulas gratuitas semanalmente para crianças 

e adolescentes de vários bairros da capital. 
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1.2 A CIDADE DE SALVADOR  

Salvador é destino certo de muitos turistas que viajam pelo Brasil: a cidade é um museu vivo 

da história e da diversidade que o nosso país oferece. Símbolo da mistura de credos e etnias, a 

cultura que se formou na Bahia é rica, repleta de gente alegre e receptiva. A cultura baiana é 

única, forte em diversos aspectos e se destaca na culinária, na arquitetura e nas expressões 

artísticas. 

 

 

Salvador - o que fazer e pontos turísticos 
 
O centro histórico e o Pelourinho, que reúne edifícios antigos da cidade, são passeios 

imperdíveis em Salvador, e um bom lugar para começar seu itinerário. Por lá você poderá 

conhecer e aprender sobre a veia histórica da capital e origem do Brasil, visitar igrejas, como 

a Igreja e Convento de São Francisco. O Elevador Lacerda, que liga a Cidade Alta e Cidade Baixa 

e o Mercado Modelo, tradicional pela venda de lembranças locais, são também passeios 

próximos que vale a pena fazer. 

Para curtir as praias e o longo litoral soteropolitano não faltam opções. Desde a Praia do Porto 

da Barra, outra atração que não pode faltar roteiro, até as praias um pouco mais afastadas, 

como Stella Maris, o mar é lindo, cristalino e com uma temperatura deliciosa. 

Contemplar o pôr-do-sol é uma atividade simples e muito gostosa que Salvador oferece — 

para assisti-lo você pode reservar um espaço na Ribeira, um bairro boêmio de Salvador, ir ao 

entorno do Elevador Lacerda ou no Solar do Unhão, um conjunto arquitetônico que hoje 

abriga o Museu de Arte Moderna da Bahia. 

Conhecer bons restaurantes e aproveitar a gastronomia baiana é também parte integrante de 

qualquer roteiro na Bahia, principalmente em Salvador, onde você poderá provar os acarajés 

mais famosos do estado. 

 

 

 

 

https://www.melhoresdestinos.com.br/por-do-sol.html
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1.3 AEROPORTO e RODOVIARIA  

O Aeroporto Internacional de Salvador — Deputado Luís Eduardo Magalhães, também 

conhecido como Salvador Bahia Airport e Aeroporto Dois de Julho, é um aeroporto 

internacional brasileiro localizado no município de Salvador, na Bahia.  

Endereço: Praça Gago Coutinho, S/N - São Cristóvão, Salvador - BA, 41510-045 
Telefone: (71) 3204-1000 
Código: SSA 
Elevação: 20 m 
Localização: Salvador, BA, Brasil 
Número de passageiros: 7.700.000 
Administração: Vinci Airports 
Altitude: 19 m (62 ft) 
Capacidade anual: 15 000 000 passageiros 
 

Terminal Rodoviário de Salvador  

Av. Antônio Carlos Magalhães 4362, Salvador, BA, 41110-970  
(71) 3616-8300 
 

1.4 COMITE ORGANIZADOR  

A Copa Brasil de BMX 2023 é um evento oficial de ranking nacional classe C2 da Confederação 

Brasileira de Ciclismo organizado pela Federação Baiana de Ciclismo e Associação de Bicicross 

de Salvador, com o apoio da SUDESB – Superintendência dos Desportos do estado da Bahia. 

FUNÇÃO RESPONSÁVEL E-MAIL 

Presidente CBC José Luiz Vasconcellos presidencia@cbc.esp.br 

Presidente FBC Oscar Schmidt Sobrinho fbciclismo@hotmail.com 

Presidente ABS BMX Dernivan Nunes do Nascimento absbicicross@hotmail.com 

Coordenador BMX Racing João Francisco Rauber joaorauber@cbc.esp.br 

Diretor Técnico da ABS Leonardo Gonçalves leobmx01@hotmail.com 

Comissário CBC Ruan Phablo Rodrigues dos Santos Souza ruanphablo105@outlool.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=aeroporto+internacional+de+salvador+endere%C3%A7o&ludocid=9708139223423094134&sa=X&ved=2ahUKEwiUj_bn1cr8AhWyRLgEHSmyC50Q6BN6BAhuEAI
https://www.google.com.br/search?q=aeroporto+internacional+de+salvador+telefone&ludocid=9708139223423094134&sa=X&ved=2ahUKEwiUj_bn1cr8AhWyRLgEHSmyC50Q6BN6BAhpEAI
https://www.google.com.br/search?q=QUAL+O+AEROPORTO+DE+SALVADOR&source=hp&ei=UoTEY7PGIYPM1sQPg8CFiAs&iflsig=AK50M_UAAAAAY8SSYlHT0MBvHKY7lckpt5ihY9cje6mB&ved=0ahUKEwizt9Lg1cr8AhUDppUCHQNgAbEQ4dUDCAg&uact=5&oq=QUAL+O+AEROPORTO+DE+SALVADOR&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgsIABCABBCxAxCDAToFCC4QgAQ6CAgAEIAEELEDOgUIABCABDoICAAQsQMQgwFQAFi8LGCxLmgAcAB4AoAB2wWIAa0okgEOMC4xMS40LjIuMC4yLjGYAQCgAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=aeroporto+internacional+de+salvador+c%C3%B3digo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCkqqTLXksxOttJPLMtMLMnMz9NPzCwqyC8qsUrOT0ldxKqdmFqUD-LnK2TmlaQW5SUmAxUl5iikpCoUJ-aUJabkFykkH96ckpmeDwCrxa6PVgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiUj_bn1cr8AhWyRLgEHSmyC50Q6BMoAHoECHgQAg
https://www.google.com.br/search?q=aeroporto+internacional+de+salvador+eleva%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCkqqTLXks9OttLPyU9OLMnMz4MzrFJzUsvArEWseompRfkF-UUl-QqZeSWpRXmJyUDxxByFlFSF4sScssSU_CIFsPrDyw8vzgcAj8Zqu18AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiUj_bn1cr8AhWyRLgEHSmyC50Q6BMoAHoFCIcBEAI
https://www.google.com.br/search?q=aeroporto+internacional+de+salvador+localiza%C3%A7%C3%A3o&sa=X&ved=2ahUKEwiUj_bn1cr8AhWyRLgEHSmyC50Q6BMoAHoFCIoBEAI
https://www.google.com.br/search?q=Salvador,+BA,+Brasil&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3sCwvz8laxCoSnJhTlpiSX6Sj4OQIxEWJxZk5AHoru0EkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiUj_bn1cr8AhWyRLgEHSmyC50QmxMoAXoFCIoBEAM
https://www.google.com.br/search?q=aeroporto+internacional+de+salvador+n%C3%BAmero+de+passageiros&stick=H4sIAAAAAAAAABXLMQqAMAxA0UnQxcETFEeXOghCbxNqqIWaSFIUPI7HcPVi2vXzft12jd3sOEm-5qFfT2c9p4Q-RyYLUXaWrG4HVaSAonflAIVLZhMpoxD430IyCxqFdMDCYuh9tp-VVl4IGIX1A7uNzBxuAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiUj_bn1cr8AhWyRLgEHSmyC50Q6BMoAHoECHIQAg
https://www.google.com.br/search?q=aeroporto+internacional+de+salvador+administra%C3%A7%C3%A3o&sa=X&ved=2ahUKEwiUj_bn1cr8AhWyRLgEHSmyC50Q6BMoAHoFCIQBEAI
https://www.google.com.br/search?q=Vinci+Airports&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDIqSc4rqFrEyheWmZecqeCYWVSQX1RSDADW15afIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiUj_bn1cr8AhWyRLgEHSmyC50QmxMoAXoFCIQBEAM
https://www.google.com.br/search?q=aeroporto+internacional+de+salvador+altitude&sa=X&ved=2ahUKEwiUj_bn1cr8AhWyRLgEHSmyC50Q6BMoAHoFCIIBEAI
https://www.google.com.br/search?q=aeroporto+internacional+de+salvador+capacidade+anual&sa=X&ved=2ahUKEwiUj_bn1cr8AhWyRLgEHSmyC50Q6BMoAHoECH0QAg
https://www.bing.com/local?lid=YN7993x18051277498600130085&id=YN7993x18051277498600130085&q=Terminal+Rodovi%c3%a1rio+de+Salvador&name=Terminal+Rodovi%c3%a1rio+de+Salvador&cp=-12.979330062866211%7e-38.465999603271484&ppois=-12.979330062866211_-38.465999603271484_Terminal+Rodovi%c3%a1rio+de+Salvador
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9852c35ee2415aa0JmltdHM9MTY3MzgyNzIwMCZpZ3VpZD0xZDRmZjBkMC0wMzIzLTY5OTgtMDA0MC1lMmJjMDJkODY4NjImaW5zaWQ9NTYwNQ&ptn=3&hsh=3&fclid=1d4ff0d0-0323-6998-0040-e2bc02d86862&psq=RODOVIARIA+DE+SALVADOR&u=a1dGVsOjcxMzYxNjgzMDA&ntb=1
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1.5 HOTÉIS  

Segue abaixo sugestão de hotéis que poderá ser encontrado nas plataformas 

www.booking.com.br  / www.hoteis.com 

HOTEL ENDEREÇO TELEFONE 

Onix Hotel Praia de Piatã 
R. Dias Gomes, 10 - Piatã, 
Salvador - BA, 41650-310 

(71) 3026-0909 

Plattinum Hotel 
Rua Beijupirá, 80, Jardim 
Placaford, Itapuã, Salvador, CEP 
41635-390, Brasil  

(71) 2132-3408 

Hotel Deville Prime Salvador 
Rua Passargada, S/N, Itapuã, 
Salvador, CEP 41620-430, 
Brasil – 

(71) 2106-8500 

Bahiamar Hotel 
Rua João Mendes da Costa Filho, 
125, Armação, Salvador, CEP 
41750-190, Brasil  

(71) 3878-4444 

Hotel Lazer Piata 
Av Otavio Mangabeira, 11709, 
Piatã, Salvador, CEP 41650-000, 
Brasil  

(71) 3367-0674 

Ibis Salvador Aeroporto Hangar 
Av. Luís Viana Filho, 13145 - São 
Cristóvão, Salvador - BA, 41500-
300 

(71) 3505-2200 

Hotel Alah Mar 
Av. Octávio Mangabeira, 3587 - 
Costa Azul, Salvador - BA, 41706-
690 

(71)3017-6030 

Salvador Mar Hotel 
R. Antônio da Silva Coelho, 47 - 
Armação, Salvador - BA, 41750-
040 

(71) 3021-7100 

 
2. REGULAMENTO PARTICULAR 

2.1 DISPOSIÇÕES GERAIS A ORGANIZAÇÃO e COLÉGIO DE COMISÁRIOS  

São responsáveis por fazer cumprir as disposições do regulamento e justificar as alterações 

caso necessárias. A organização juntamente com o Colégio de Comissários poderá suspender o 

evento em caso de ameaça à segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força maior sem 

aviso prévio aos participantes. A Organização juntamente com o Colégio de Comissários 

poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento incluir ou alterar este 

regulamento, total ou parcialmente e quaisquer alterações serão comunicadas no Congresso 

Técnico ou através de comunicados oficiais.  

 

 

http://www.booking.com.br/
http://www.hoteis.com/
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2.2 PROTOCOLO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19  

Todos os participantes (atletas, staffs, organização local, organização CBC, comissários, etc) 

deverão seguir as orientações das autoridades de saúde local com relação aos protocolos de 

segurança para o enfrentamento do COVID-19 em vigência no período do evento.  

2.3 ACESSO AO EVENTO ÁREA INTERNA  

Atletas / Treinadores / Dirigentes / Staffs / Mídias e Voluntários devidamente identificados 

com pulseiras. A entrega de pulseiras serão realizadas na SECRETARIA DO EVENTO mediante 

cadastro, confirmação das inscrições. 

ARQUIBANCADA: Público em geral. Entrada gratuita.  

2.4 CATEGORIAS PARTICIPANTES 
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2.5 SECRETARIA DO EVENTO  

A secretaria do evento funcionará na Pista de BMX Tertuliano Torres nos horários: 

DATA DIA  HORÁRIOS 

10/03/2023 SEXTA-FEIRA 13:00h-17:00h 

11/03/2023 SABADO  08:00h-11:00h 

11/03/2023 SABADO  13:00h-16:00h 

12/03/2023 DOMINGO 08:00h-09:00h 

 

2.6 PROGRAMA DO EVENTO  

A fim de respeitar as obrigações do esporte, segue tabela com horários: 

SEXTA-FEIRA, 10 DE MARÇO 2023 

inicio final duração atividade cor da placa 

13h00 17h00 04h 
Secretaria aberta - retirada de 
placa, credenciamento e 
informações do evento 

Todas 

08h00 17h00 09h 
Pista aberta -Treinos livres 
SEM AMBULANCIA e SEM 
GATE 

Todas 

 

SABADO, 11 DE MARÇO 2023 

inicio final duração atividade cor da placa 

08h00 11h00 03h 
Secretaria aberta - retirada 
de placa, credenciamento e 

informações do evento 
Todas 

13h00 16h00 03h 
Secretaria aberta - retirada 
de placa, credenciamento e 

informações do evento 
Todas 

09h00 11h00 02h Treinos livres  SEM GATE Todas 

13h00 16h30min 03h30min 
Treinos oficiais COM GATE 

separado por grupo de 
categorias 

Todas 

17h00 18h00 1h CONGRESSO TÉCNICO Dirigentes 



 

Página 9 de 16 
 

DOMINGO 12 DE MARÇO 2023 

inicio final duração atividade cor da placa 

07h00 09h00 02h 
Secretaria aberta - retirada 
de placa, credenciamento e 

informações do evento 
Todas 

08h00 09h00 1h 
Aquecimento COPA BRASIL 

DE BMX COM GATE 
Todas 

09h10min 09h30min 20min 
ABERTURA OFICIAL DO 
EVENTO E DESFILE DAS 

DELEGAÇÕES 
Todas 

09h45min 12h30 
 

Fase Classificatória Todas 

13h00 
  

Fase Final Todas 

14h30min 
  

PREMIAÇÃO DA COPA 
BRASIL DE BMX 

Todas 

 

(*) O período de duração das COMPETIÇÕES, assim como os de TREINOS OFICIAIS, são tempos 
PREVISTOS, podendo com isso haver ALTERAÇÕES, de acordo com o número FINAL DE 
INSCRITOS, ou seja, poderá terminar ANTES, ou APÓS o PREVISTO no programa. 
 
OBSERVAÇÃO: A organização poderá a qualquer momento, ALTERAR essa programação, TOTAL 
ou PARCIALMENTE. Caso o faça alguma alteração, serão repassadas através do site oficial da 
prova, informe afixado na SECRETARIA DA PROVA, no POST BOARD e/ou, no CONGRESSO 
TÉCNICO. 
 
2.7 RANKING NACIONAL  

 



 

Página 10 de 16 
 

 
3. INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

Este documento resume as informações necessárias para os participantes da Copa Brasil de 

BMX 2023 na cidade de  Salvador, é direcionado aos Diretores Desportivos e a todos os 

participantes em geral, este guia foca os aspectos puramente desportivos e técnicos da 

competição. Somente poderão participar do evento atletas filiados à CBC através de sua 

Federação de origem, no ano de 2023 em uma das categorias constantes no Artigo 2.4, deste 

Guia Técnico. Para se filiar, o atleta deve entrar em contato com a Federação de Ciclismo do 

seu Estado. Atletas não filiados ou irregulares para 2023 devem obrigatoriamente procurar sua 

federação estadual no mínimo 05 dias antes do prazo final das inscrições (07/03/2023). Após 

esse prazo, a CBC não realizará confirmações de cadastros novos para inscrição no evento. O 

atleta deve consultar com sua Federação se o seu cadastro está regular perante CBC. A 

organização, patrocinadores e/ou CBC, não se responsabilizam por nenhum extravio de bens 

de atletas e/ou público presente, não cabendo qualquer tipo de indenização. Recomendamos 

ao atleta ou equipe/clube, ter plano de saúde e/ou seguro de acidentes pessoais em eventos 

esportivos. Em caso de acidentes a organização efetuará os primeiros socorros e caso seja 

necessário (mediante avaliação médica), e irá encaminhar o atleta acidentado para um 

hospital da rede pública.  

4. INSCRIÇÕES E RESERVA DE ESPAÇOS  

4.1 INSCRIÇÕES DE ATLETAS EM CATEGORIAS OFICIAIS  

As inscrições nas categorias oficiais são apenas para atletas que estejam filiados no ano de 

2023, as mesmas serão realizadas através do sistema on-line, link localizado no site da CBC até 

o dia 07/03/2023 às 23h59. O atleta deverá ter em mãos o número da Licença CBC ou CPF 

para ter acesso as inscrições. Siga corretamente as etapas de verificações de dados cadastrais 

e caso encontre qualquer irregularidade de cadastro, solicite atualização de seus dados, 

através do e-mail cadastro@cbc.esp.br. Com sua inscrição confirmada, imprima o 

comprovante e leve contigo para aCopa Brasil de BMX 2023, caso seja necessário, será 

solicitado o comprovante. O atleta que for participar das provas de aro 20 e aro 24, deverá 

confirmar sua inscrição em ambas as provas.  
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4.2 INSCRIÇÕES PARA MTBx e PCD (PROMOCIONAL)  

As inscrições para MTBx e PCD, serão realizadas através do link localizado site da CBC até o dia 

07 de março de 2023, às 23h59. Com sua inscrição confirmada, imprima o comprovante e leve 

contigo para a Copa Brasil de BMX 2023, caso seja necessário, será solicitado o comprovante.  

4.3 INSCRIÇÕES PARA PRÉ-BIKE (PROMOCIONAL)  

As inscrições para PRÉ-BIKE, serão realizadas através do e-mail: absbicicross@hotmail.com até 

o dia 11 de março 17h00. 

4.4 TAXAS DE INSCRIÇÕES 

CATEGORIAS VALOR DA INSCRIÇÃO 

CHAMPIONSHIPS 
 

ELITE MEN/WOMAN R$ 180,00 

SUB 23 MEN/WOMAN R$ 180,00 

JUNIOR MEN/WOMAN R$ 180,00 

CHALLENGE 

BOYS E GIRLS R$ 100,00 

MEN E WOMAN R$ 100,00 

MASTER R$ 100,00 

CRUISER R$ 100,00 

PROMOCIONAIS 
 

MTBX R$ 100,00 

PCD R$ 100,00 

PRÉ BIKE ISENTO 

A taxa de inscrição será cobrada na secretaria do evento. 

4.5 RESERVA DE ESPAÇO – BOX PARA EQUIPES  

Será oferecido espaço na arena do evento para montagem dos toldos das equipes. A 

organização da competição oferecerá uma área coberta (08 toldos 5x5m) para instalação dos 

pilotos e equipes participantes da Copa Brasil de BMX. 

4.6 RESERVA DE ESPAÇO – LOJAS  

Lojas interessadas em espaço para vendas de produtos para BMX. Valor para os 2 dias: R$ 

300,00. Mais informações no e-mail: absbicicross@hotmail.com ou WhatsApp (71) 99914-2409 

(Denis). 

mailto:absbicicross@hotmail.com
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5. CONGRESSO TÉCNICO 

SÁBADO – 11 DE MARÇO DE 2023 – 17h00 – PISTA DE BICICROSS TERTULIANO TORRES 

Reunião com os Diretores Desportivos e Avulsos, CONGRESSO TÉCNICO, será realizado no dia 

11 de março, sábado, às 17h00 e contará com a presença dos membros do Colégio de 

Comissários, staffs e membros da organização. Para participar do Congresso Técnico será 

necessário ter realizado a confirmação de participantes e estar devidamente credenciado (com 

a pulseira). Somente uma pessoa por equipe poderá participar do Congresso Técnico.  

6. EQUIPES E IDENTIFICAÇÕES  

6.1 - DIRETOR DESPORTIVO/TÉCNICO/STAFF 

As Delegações Estaduais terão direito de nomear 1 (um) Diretor Desportivo para acompanhar 

seus atletas nos BOX da Copa Brasil de BMX 2023. Somente o mesmo, poderá falar em nome 

da delegação junto a secretaria da prova após estar credenciado e reconhecido como tal. As 

Delegações Estaduais terão direito de nomear 1 (um) Técnico para acompanhar e auxiliar seus 

atletas em locais destinados após estar credenciado e reconhecido como tal. As Delegações 

Estaduais terão direito de nomear 2 (dois) Staffs Técnicos para acompanhar e auxiliar seus 

atletas na área de BOX após estar credenciado e reconhecido como tal. Esse credenciamento, 

poderá a qualquer momento ser revogado por qualquer violação do regulamento contido 

neste Guia, ou regulamento UCI, ou regulamento CBC, ou por decisão do Colégio de 

Comissários. Somente pessoas maiores de idade podem ser credenciadas como representante 

da equipe, ou seja, com a idade mínima de 18 anos. Os credenciamentos acontecem junto a 

secretaria do evento até às 16:00h do dia 11 de março de 2023. 

6.2 – IMPRENSA 

Todo e qualquer interesse, por parte de um profissional ou empresa de cobertura, que queira 

fazê-lo da prova, estará sujeito à aprovação da ASSESSORIA DE IMPRENSA DA ABS BMX, via e-

mail:absbicicross@hotmail.com.  
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6.3 - DEMAIS PULSEIRAS E IDENTIFICAÇÕES  

Cada atleta, além de sua placa de guidão, também receberá uma pulseira, pulseira essa que 

deverá estar em seu pulso, para que o mesmo possa participar não apenas dos treinos, mas 

também de suas provas. Cada pulseira terá uma cor que identificará o grupo de treino do 

mesmo. A pulseira será entregue juntamente com a placa de guidão, nos dias e horários 

previstos de funcionamento da SECRETARIA DE PROVA. No caso de uma pulseira danificada, a 

mesma poderá ser substituída. Todo pessoal de trabalho, staffs, estagiários, voluntários, 

Comissários, Equipe Médica, produção, Equipe de Segurança e outros semelhantes, também 

terão suas pulseiras de identificação, que serão entregues pelos responsáveis de cada uma das 

equipes de trabalho. Pessoas não credenciadas não poderão entrar na pista e em áreas 

restritas da Arena de Prova. 

7. REGRAS DIVERSAS  

7.1 – FORMATO DAS CORRIDAS  

O cronograma de eliminatórias deve ser estabelecido de acordo com os procedimentos 

estabelecidos no Anexo 1 da Parte VI - Regulamento UCI de BMX. Dúvidas poderão ser sanadas 

no Congresso Técnico. 15  

7.2 - DISTRIBUIÇÃO DOS ATLETAS  

A distribuição dos atletas nas respectivas baterias de disputa obedecerá à ordem de 

classificação do ranking nacional 2022. Atletas que não participaram do ranking nacional serão 

inseridos de forma randômica.  

7.3 - TEMPO DE REVISÃO DE RESULTADOS 

Após a divulgação oficial de resultados, todos os atletas terão 15 (quinze) minutos para 

requerer correção e/ou, alteração de resultado ou de formação de bateria da fase seguinte, 

após esse prazo não será aceita nenhuma solicitação de qualquer origem ou motivo.  
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7.4 - RECURSOS  

Somente serão aceitos pedidos de revisão de resultados referentes a ordem de 

chegada,mediante recurso por escrito, entregue ao Presidente do Colégio de Comissários 

(PCP) ou encaminhado à SECRETARIA DE PROVA, até 15 (quinze) minutos após a divulgação do 

resultado oficial. As decisões do Colégio de Comissários, com relação à situações de disputa na 

pista são inapeláveis e delas não caberão nenhum tipo de recurso. Não será aceito, em 

hipótese alguma, recurso coletivo.  

7.5 - CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO 

 
Os seguintes regimes são aplicáveis às cerimônias oficiais de premiação:  

 

- De acordo com a ordem definida no programa publicado no Artigo 2.6, deste regulamento, o 

Campeão da Copa Brasil de BMX 2023, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o 

sétimo e o oitavo colocados, devem estar prontos para a cerimônia oficial de premiação, que 

será conduzida sob a responsabilidade do Chefe de Cerimonial;  

- Os atletas devem se apresentar em vestimentas de competição, vestindo seus uniformes 

oficiais de Equipe, Clube ou Delegação, mas sem nenhuma cobertura sobre vossas cabeças, 

sem óculos, isso até concluírem e deixarem a área do Cerimonial de Premiação do Competição, 

também não podem apresentar-se calçados de chinelos, ou semelhantes e nem portar 

banners publicitários. 
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7.6 - PREMIAÇÕES FINANCEIRAS  

 
As categorias do nível Championship, Elite, Sub 23 e Junior, receberão premiações em 

espécies, que deverão ser pagas em dinheiro ao término do evento.  

As categorias Championship, ou seja, Elite Men, Elite Women, Sub 23 Men, Sub 23 Women, 

Junior Men e Junior Women, além da premiação descrita no Artigo 7.6, receberá uma 

premiação em espécie, conforme valores descritos a seguir na tabela de premiação. 

CLASSIFICAÇÃO ELITE MEN/WOMAN SUB 23 MEN/WOMAN JUNIOR MEN/WOMAN 

1° LUGAR  R$                  1.500,00   R$                      1.300,00   R$                       1.200,00  

2º LUGAR  R$                  1.200,00   R$                      1.000,00   R$                           900,00  

3º LUGAR  R$                  1.000,00   R$                         850,00   R$                           750,00  

 

Os valores acima de premiação descritos na Tabela de Premiação, só serão efetuados se forem 

confirmados na categoria, a participação mínima de 10 ATLETAS, em cada uma das respectivas 

categorias, caso a confirmação seja de menos de 10 ATLETAS participantes, as categorias com 

essa confirmação, a premiação será proporcional ao número de atletas confirmados na 

categoria.  

8. INFORMAÇÕES GERAIS  

8.1 - MAPA DA ARENA  

 

A Pista de Bicicross Tertuliano Torres, esta localizada na entre pista da avenida Octávio 

Mangabeira, sem/nº, Praia do Corsário, Salvador, Bahia. 

https://goo.gl/maps/DwA346GDiF1xxKPn7 

https://goo.gl/maps/DwA346GDiF1xxKPn7
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8.2 - DESPESAS  

 
A organização não se responsabilizará pelos deslocamentos das equipes, clubes, delegações e 

ou, atletas, até o local de competição, assim como a viagem até a cidade de Salvador, sede 

daCopa Brasil de BMX 2023. As despesas efetuadas durante o período do evento, como danos 

em bicicletas e equipamentos, furtos, despesas extras em hotéis, comércio em geral, gastos 

hospitalares, em casos de acidentes e transportes, serão de exclusiva responsabilidade do 

participante, não cabendo aos organizadores o ressarcimento dessas despesas.  

 

8.3 - PUBLICIDADE E USO DE IMAGEM  

 
Todo e qualquer atleta inscrito na  Copa Brasil de BMX 2023, que tenha alguma restrição 

quanto ao uso de sua imagem, seja via internet, fotos, filmes, revistas, anúncios, informativos 

e outros, deverá notificar a organização por escrito, no momento da sua retirada de placa na 

SECRETARIA DE PROVA, caso contrário o mesmo estará autorizando o seu uso para fins lícitos, 

em qualquer momento, independente de ressarcimento financeiro. Todos os filmes e 

fotografias relativos à prova, têm direitos reservados à CBC, FBC e ABS.  

 

8.4 - CASOS OMISSOS  

 
Casos omissos serão resolvidos pelo Colégio de Comissários em conjunto com a organização, 

baseandose nos Regulamentos da CBC e da UCI. A decisão do Colégio de Comissários é final e 

inapelável. 

 

 

SEJAM BEM VINDOS A SALVADOR-BAHIA! 

ABS – Associação de Bicicross de Salvador 


